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1. Úvod
Integračné snahy a transformačné procesy spojené s decentralizáciou štátnej správy
a skutočnosť, že Slovenská republika je členskou krajinou EÚ, sa mimo iného prejavujú aj
v sociálnej oblasti. Lisabonská zmluva otvára nové možnosti fungovania spoločnosti nielen na
makro úrovni EÚ, ale aj na úrovni samospráv, na obecnej a regionálnej úrovni. Ide pritom
o vytvorenie nového systému vzájomných vzťahov a činnosti samospráv nielen cez ich
volených politických zástupcov, ale aj priameho a nesprostredkovaného zapojenia
a participácie populácie do života komunít pri kreovaní a spolurozhodovaní vo všetkých
dôležitých otázkach a vo všetkých jej odvetvových oblastiach. Tým sa vytvárajú základy
otvorenej občianskej spoločnosti v prostredí miest a obcí. Je to nový fenomén prijatia
myšlienky a učenia sa jej uplatňovania v praxi – žiť komunitne a pre komunitu, spoločne
identifikovať problémy a spoločne prispievať k ich riešeniu. Konkrétnym nástrojom týchto
progresívnych tendencií je aj Komunitný plán sociálnych služieb obce Pečovská Nová Ves na
obdobie 2015-2018, Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce a na to nadväzujúci
dokument Plán činnosti Komunitného centra Pečovská Nová Ves.
V zmysle odporúčaných štandardov pre KC uznesením UV SR č. 804/2011 ide o tretí
typ KC. Komunitné centrum v súčasnej dobe sídli v novovybudovaných priestoroch na adrese
Rómska 778/43 v Pečovskej Novej Vsi.
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1.1. Vznik, história a poslanie komunitného centra.
Zámer zriadiť a prevádzkovať komunitné centrum je v súlade s Komunitným plánom
sociálnych služieb obce Pečovská Nová Ves a Plánom hospodárskeho a sociálneho rozvoja
obce Pečovská Nová Ves.
Poslaním komunitného centra je prostredníctvom poskytovania komplexných, odborných
činností, iných činností a aktivít prispievať k sociálnemu začleňovaniu osôb sociálne
vylúčených a to tak na individuálnej ako aj lokálnej úrovni. Komunitná práca má v obci
dlhodobú tradíciu. Komunitné centrum aktívne spolupracuje s ďalšími organizáciami ako je
obecný úrad, miestna základná škola s materskou školou, úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
a Spojená škola v Sabinove a pod.
Medzi základné ciele komunitného centra patrí :
aktivizácia, zvyšovanie sociálnych zručností, kompetencií a podpora sociálnej
mobility tak jednotlivcov ako aj rodín,
prevencia sociálno-patologických javov,
podpora komunitného rozvoja, budovania celej komunity v obci,
podpora záujmovej činnosti a zmysluplného trávenia voľného času,
poskytovanie vzdelávacích aktivít pre deti , mládež a dospelých,
podpora iniciatív a aktívneho prístupu obyvateľov vylúčenej MRK k problematike
ochrany životného prostredia, ochrane zdravia a zdravého životného štýlu,
poskytovanie sociálneho poradenstva, ochrana práv a právom chránených záujmov
klientov,
poskytovanie služieb pre potreby jednotlivca a skupiny, rodiny a podpora ich
vzájomnej interakcie,
včasná intervencia,
prevencia sociálnej inklúzie.

Komunitné centrum
KC predstavuje otvorený priestor na stretávanie sa ľudí. Úlohou zamestnancov KC je
obhajovať neutralitu v tomto priestore. KC má za úlohu spájať, ponúkať priestor, vítať
možnosti a aktivitu miestnych ľudí.
KC poskytuje bezpečný priestor pre stretávanie sa a rozvoj celej komunity a jeho
činnosť môže mať mnoho foriem, ktoré sa odvíjajú od toho, čo je pre komunitu dôležité a aké
sú jej konkrétne potreby.
Výkon služieb v KC sa riadi zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o
zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v
znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“).
V KC sa poskytujú sociálne služby, vykonávajú aktivity a zabezpečujú činnosti v
zmysle § 24d zákona o sociálnych službách pre celú komunitu a taktiež pre občanov v
nepriaznivej sociálnej situácií, ktorí sú ohrození sociálnym vylúčením, majú obmedzené
schopnosti a možnosti sa spoločensky začleniť a samostatne riešiť svoje problémy pre
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zotrvávanie v priestorovo segregovanej lokalite s prítomnosťou koncentrovanej a generačne
reprodukovanej chudoby.
vytvára priestorové a materiálne podmienky pre komunitný rozvoj, komunitnú
rehabilitáciu a sociálnu prácu,
prostredníctvom poskytovania komplexných sociálnych a komunitných služieb
prispieva k predchádzaniu vzniku alebo zhoršovaniu nepriaznivých sociálnych situácií
a riešeniu miestnych sociálnych problémov, sociálnemu začleňovaniu osôb sociálne
vylúčených na individuálnej, ako aj na lokálnej úrovni.
Komunitné centrum je inštitúciou, v ktorej sú poskytované sociálne, voľnočasové,
vzdelávacie služby, realizujú sa programy zamerané na podporu zamestnanosti, programy
komunitného rozvoja zasahujúce do rôznych oblastí. Všetky služby komunitného centra sú
poskytované v priestoroch komunitného centra a bezodplatne.

1.2 Realizované projekty v KC a sociálne služby v danom regióne za
posledných šesť rokov.

IA MPSVR SR a Národný projekt Komunitné centrá – realizovaný v našej obci
v období od 1.4.2015 do 31.10.2015. Národný projekt Komunitné centrá bol určený
predovšetkým pre obyvateľov sociálne vylúčených alebo ohrozených sociálnym vylúčením
s dôrazom na MRK, pre ktorých je charakteristická neschopnosť participovať na sociálnom,
ekonomickom, politickom a kultúrnom živote v dôsledku takých faktorov ako sú nízky
príjem, nedostatočné vzdelanie, zlý zdravotný stav, slabá spolupráca s majoritou
a diskriminácia.
IA MPSVR SR a Národný projekt Terénna sociálna práca - realizovaný v našej obci
od 1.4.2015 do 31.10.2015. Terénna sociálna práca zásadným spôsobom zmenila a skvalitnila
výkon sociálnej práce a v obciach znížila množstvo administratívy a znížila náklady na ňu.
Obidva projekty boli realizované v rámci operačného programu Zamestnanosť
a sociálna inklúzia.
Po ukončení uvedených projektov obec pokračovala aj naďalej v aktivitách
a pokračuje doposiaľ, najprv v spolupráci s úradom práce prostredníctvom dobrovoľníckej
činnosti, následne zamestnávaním zamestnancov obce v rámci pracovnoprávnych vzťahov.
V období od 1.1.2017 do 31.10.2019 bol realizovaný národný projekt pod záštitou
Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity/Ministerstvo vnútra Slovenskej
republiky pod názvom Komunitné centrá v mestách a obciach s prítomnosťou MRK – I.Fáza.
Od 1.11.2019 do 31.12.2021 je v KC realizovaný národný projekt Úradu
splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity/Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
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s názvom Komunitné služby v mestách a obciach s prítomnosťou marginalizovaných
rómskych komunít – II. Fáza.
Dané projekty boli realizované v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

1.3. Umiestnenie komunitného centra a jeho dostupnosť pre cieľové
skupiny.
V súčasnej dobe komunitné centrum sídli v novovybudovaných priestoroch na adrese
Rómska 778/43, Pečovská Nová Ves. Komunitné centrum je vo vlastníctve obce.
Umiestnenie komunitného centra rešpektuje podmienku nízkoprahovosti
a bezprostrednosti vo vzťahu k užívateľom poskytovaných služieb, teda obyvateľom sociálne
vylúčenej komunity. Komunitné centrum výrazným spôsobom prispeje k zabezpečeniu
uplatňovania princípov desegregácie, degetoizácie a distigmatizácie práve prostredníctvom
realizácie svojich aktivít a svojim poslaním. Komunitné centrum je miestom neformálnych
stretnutí, neformálneho vzdelávania, zameraného na zvyšovanie akceptácie rôznorodosti,
posilňovania kultúrnej identity. Komunitné centrum vytvára priestor a úzko spolupracuje
s miestnou základnou školou a obecným úradom pri realizácii spoločných aktivít majority
a minority, výletov, akcií, dáva priestor pre zapojenie sa členov komunity do komunitného
plánovania, podieľania sa na veciach verejných. Taktiež je komunitné centrum miesto
zmysluplného využívania voľného času predovšetkým mladej generácie, čím vo výraznej
miere prispieva k znižovaniu sociálno-patologických javov.

2. Vízia, poslanie, ciele a úlohy Komunitného centra Pečovská Nová Ves
Víziou KC Pečovská Nová Ves je snaha o aktívne sociálne začlenenie nielen
marginalizovanej rómskej komunity do života a diania obce, do komunitného plánovania,
podieľania sa na veciach verejných. Klientom komunitného centra môže byť akákoľvek
osoba, ktorá prejaví záujem o služby, ktoré komunitné centrum poskytuje. Komunitné
centrum sa snaží rozšíriť a skvalitniť sociálne služby na zabezpečenie samostatného života
cieľových skupín, a to prostredníctvom budovania povedomia širokej verejnosti ohľadom
činností a služieb poskytovaných v komunitnom centre.
Poslaním KC je poskytovanie komplexných odborných činností a aktivít, ktoré
prispievajú k sociálnemu začleneniu sociálne vylúčených osôb, a to, ako na individuálnej, tak
aj na lokálnej úrovni. Pod sociálnym začleňovaním sa rozumie sprístupňovanie takých
príležitostí a možností, ktoré sociálne vylúčeným jednotlivcom a rodinám napomôžu plne sa
zapojiť do ekonomického, sociálneho a kultúrneho života v danej lokalite i v celej
spoločnosti. Dôležitá je integrácia obyvateľstva obce do súdržného celku, akceptujúceho
navzájom osobitosti a rozdiely z dôvodu pohlavia, rasového pôvodu, národnostného alebo
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etnického pôvodu, náboženského vyznania, fyzickej osoby bez náboženského vyznania, alebo
na základe zdravotného postihnutia.
Komunitné centrum sa taktiež zameriava na systematickú prácu s deťmi a mládežou,
na spoluprácu s rodičmi a pedagógmi, prostredníctvom vzdelávacích a voľnočasových aktivít
a komunitnej rehabilitácie. Vedie klientov k svojpomoci a samostatnosti, predchádza
krízovým situáciám, sociálno-patologickým javom a rizikovému správaniu.
Cieľom je výchova a vzdelávanie komunity obce pri budovaní tolerancie k odlišnosti a
úcte k dodržiavaniu zákonov, všeobecne záväzných predpisov obce a spoločenských a
etických noriem tolerovaných spoločnosťou. Cieľom je taktiež prostredníctvom činností
komunitného centra posúvať komunitu dopredu, na úroveň väčšiny obyvateľstva v obci.
Ciele a úlohy KC Pečovská Nová Ves.
 Zvýšenie zamestnanosti a zamestnateľnosti prijímateľov sociálnych služieb, rozvoj
pracovných zručností a pracovných návykov v spolupráci s OcÚ Pečovská Nová Ves,
zamestnávanie prostredníctvom malých obecných služieb a sociálneho podniku.
 Zvyšovanie finančnej a sociálnej gramotnosti prijímateľov služieb v KC, (pracovníci KC sú
vyškolení metodikou Aflatoun zameranou na finančnú gramotnosť detí od útleho veku).
 Znižovanie výskytu sociálno-patologických javov:
- znižovanie drobnej kriminality
- Znižovanie záškoláctva
 Zvyšovanie samostatnosti klientov, vedenie k svojpomoci a prevzatiu zodpovednosti za
svoj život
 Zvýšenie hygienických štandardov
 Zvýšenie separácie odpadu
 Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne ( ZŠ-SŠ-VŠ)

3. Klienti komunitného centra
Klientmi komunitného centra môžu byť nielen príslušníci marginalizovanej rómskej
komunity. V súčasnosti evidujeme počet obyvateľov žijúcich na okraji obce v celkovom
počte ku dňu 31.12.2020 - 787.
Klientom komunitného centra sa rozumie prijímateľ sociálnej služby podľa § 3 ods. 2
zákona č. 448/2008 o sociálnych službách v znení neskorších predpisov:
- osoba, ktorá aktívne vyhľadáva odborníka s cieľom požiadať ho o profesionálnu pomoc,
- jedinec, ktorý sa ocitol v preňho neriešiteľnej situácii, po jej zhodnotení dospieva k názoru,
že pre jej vyriešenie potrebuje odbornú pomoc,
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- človek, ktorý sa nachádza v ťažšej životnej situácii, ktorú aj spoločnosť označuje za
sociálne problémovú a chápe, že má v takejto situácii právo na ňou stanovenú mieru
pomoci,
- človek, ktorý hľadá pomoc, nie je vlastnými silami a prostriedkami schopný vyriešiť svoju
kolíznu situáciu.

-

Klientmi komunitného centra sú :
vysokým percentuálnym zastúpením deti a mládež
osoby s nízkymi príjmami, pod alebo pri hranici životného minima
dlhodobo nezamestnaní a znevýhodnené skupiny nezamestnaných
osoby dlhodobo odkázané na dávky štátneho systému sociálnej pomoci
rodičia na materskej a rodičovskej dovolenke
seniori
ostatní obyvatelia obce ohrození sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčení.

4. Plán spolupráce s ostatnými aktérmi ( inštitúciami, inými poskytovateľmi
služieb, MVO ) v danej lokalite.
Komunitné centrum je miestom, inštitúciou v ktorej sa poskytujú sociálne
a vzdelávacie služby, realizujú sa programy zamerané na podporu zamestnanosti, programy
komunitného rozvoja, sociálne poradenstvo, pomoc a asistencia samospráve i ostatným
inštitúciám. Všetky služby komunitného centra sa poskytujú v priestoroch komunitného
centra.
Komunitné centrum bude veľmi úzko spolupracovať s vedením obce, ostatnými
zamestnancami obce pri riešení konkrétnych problémov, požiadaviek, s pracovníkmi terénnej
sociálnej práce, zdravotným asistentom pôsobiacim v komunite, obvodnými lekármi v oblasti
realizácie rôznych programov, prednášok v oblasti ochrany zdravia a zamedzení šírenia
infekčných chorôb. Taktiež budeme aktívne spolupracovať s miestnou základnou školou
s materskou školou, a strednou školou nielen pri riešení vzniknutých problémov žiakov
v škole ale najmä na plánovaní aktivít, podujatí v komunitnom centre tak, aby boli pre
prijímateľov, klientov komunitného centra čo najviac adresné, prospešné a pomohli by im (
príprava na vyučovanie, predškolský klub a pod.). Taktiež budeme v prípade potreby
spolupracovať s úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny, súdmi, potencionálnymi
zamestnávateľmi a personálnymi agentúrami, a tiež so záchrannými zložkami, ako je Polícia
SR a Hasiči SR.

5. Pracovníci komunitného centra

Komunitná sociálna práca bude vykonávaná prostredníctvom 3 pracovníkov.
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1 –odborný pracovník – garant, ktorý je zodpovedný za celkový chod KC
1 – odborný pracovník KC – zabezpečuje aktivity v KC
1- asistent odborného pracovníka – ktorý asistuje odbornému pracovníkovi pri
zabezpečovaní aktivít v KC.
Zamestnanci sú v rámci organizačnej štruktúry obecného úradu začlenení ako
samostatné oddelenie a spadajú pod starostu obce. Všetci pracovníci sú povinní spĺňať
kvalifikačné predpoklady v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení
neskorších predpisov, príp. záväzných predpisov pri realizácii schválených projektov,
morálne a odborné kritériá pre činnosti.
Personálne zabezpečenie bude realizované zamestnancami obce a v prípade potreby
môžu v komunitnom centre pôsobiť aj dobrovoľníci, ktorí spĺňajú minimálne morálne
a odborné kritériá pre činnosť. Pracovníci majú v KC zriadenú a vybavenú kanceláriu,
v ktorej majú uloženú spisovú dokumentáciu. K dispozícii majú výpočtovú , telekomunikačnú
techniku a pracovné pomôcky.
KC a všetky miestnosti sú vybavené potrebným nábytkom, technikou, pomôckami pre
služby, poradenstvo a voľnočasové aktivity, knihami, náradím, nástenkami, hasiacimi
prístrojmi, lekárničkou a pod., pričom sú zohľadnené všetky právne predpisy súvisiace
s prevádzkou a zameraním KC a štandardy KC / uznesenie vlády SR č. 804/2011,
prevádzkový poriadok KC /.

6. Financovanie komunitného centra
Komunitné centrum je financované z rozpočtu obce Pečovská Nová Ves a na základe
zmluvy o NP Komunitné služby v mestách a obciach s prítomnosťou marginalizovaných
rómskych komunít – II. fáza s Úradom splnomocnenca vlády pre rómske komunity. Ďalšími
zdrojmi sú mimorozpočtové zdroje (rôzne granty), dary a iné zdroje.

7. Rámcový plán obligatórnych a fakultatívnych (voliteľných) aktivít

a služieb
Na základe analýzy stavu, existujúcich problémov a následne aj potrieb a záujmov
klientov je spracovaný tento plán činností - aktivít v KC. Všetky aktivity smerujú k zmene
sociálnych podmienok komunity v lokalite.
Aktivity sú prioritne zamerané na:
1. poskytovanie služieb pre potreby jednotlivca a skupiny a podporu ich
vzájomnej interakcie
2. včasnú intervenciu
3. prevenciu sociálnej exklúzie
Obligatórne činnosti
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(1) V komunitnom centre sa fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii podľa
zákona číslo 448/2008 Z.z. § 2.ods.2 písm. h o sociálnych službách a o zmene a doplnení
zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov
a) poskytuje
1. základné sociálne poradenstvo
2. pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,
3. pomoc pri príprave na školské
dieťaťa do a zo školy a školského zariadenia,

vyučovanie

a

sprevádzanie

b) vykonáva preventívna aktivita
c) zabezpečuje záujmová činnosť.
(2) V komunitnom centre sa vykonáva komunitná práca a komunitná rehabilitácia.
(3) Sociálnu službu v komunitnom centre možno poskytovať ambulantnou sociálnou
službou a terénnou formou sociálnej služby prostredníctvom terénneho programu.
Fakultatívne činnosti
Okrem obligatórnych činností, definovaných zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych
službách, pracovníci KC môžu realizovať ďalšie činnosti a aktivity napríklad s cieľom
prinášania inovácií v oblasti podpory inklúzie sociálne vylúčených skupín. Komunitné
centrum taktiež môže realizovať odborné a ďalšie činnosti nad rámec zákonom definovaných
činností (napríklad utvárať podmienky na poskytovanie základného ošatenia a obuvi,
realizovať pracovnú terapiu a ďalšie) v tom prípade, že napĺňa všetky obligatórne činnosti
stanovené zákonom a ak poskytovanie týchto činností reflektuje na identifikované potreby
cieľových skupín. Pri poskytovaní sociálnej služby komunitného centra a jednotlivých
odborných a ďalších činností pracovníci komunitného centra sa riadia overenými metodikami
a postupmi, ktoré komunitné
centrum má zadefinované v písomnej podobe. Medzi
fakultatívne činnosti patria:
1. formálne alebo neformálne vzdelávacie kurzy, tréningy, školenia a iné
2. podpora dobrovoľníctva
3. interkulturálne aktivity
4. participácia na komunitnom plánovaní, komunitnom organizovaní a rozvoji
5. poskytovanie nevyhnutného ošatenia a obuvi
Pracovníci KC spracúvajú pravidelne mesačný plán konkrétne organizovaných
aktivít a poskytovaných služieb v KC, vrátane časového rozvrhu, ktorý zverejňujú
v priestoroch KC, tak, aby boli verejnosti prístupné.
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Poskytované služby a aktivity sú pravidelne monitorované. Sleduje sa záujem
o organizované aktivity pravidelné aj nepravidelné, zisťuje sa návštevnosť týchto podujatí tak
zo strany detí, mládeže ako aj dospelých, o čom sa vedie evidencia. Keďže nám záleží na tom,
aby aktivity boli prispôsobené čo najviac potrebám klientov, každý klient KC má právo
vyjadriť svoj názor, nápad, požiadavku buď priamo v každodenných rozhovoroch
s pracovníkmi KC, napísať a vhodiť do pripravenej schránky, umiestnenej v budove KC
priamo pri vstupe, alebo počas komunitného plánovania. Návrhy klientov sa pravidelne
vyhodnocujú v rámci pracovných porád a sú impulzom pre pracovníkov KC pri plánovaní
a príprave ďalších činností a aktivít KC. Týmto sa zabezpečuje mechanizmus merateľnosti
a spätnej kontrolovateľnosti efektívnosti poskytovaných služieb a aktivít. O svojej činnosti
KC pravidelne informuje klientov, ale aj ostatných obyvateľov obce, pričom na to využíva
informečné tabule v priestoroch KC, web stránku obce, facebookovú stránku KC Pečovská
a Pečovskonovovesský spravodaj.

8. Týždenný plán činností komunitného centra

Deň

Odborná
činnosť/aktivita

Spôsob
realizácie

Zodpovedný Miesto Časová
pracovník
konania dotácia

Cieľov
é
skupin Ciele navrhovaných
y
odborných činností/aktivít

Pondelok
Sociálne
poradenstvo
/ZKL, ŠPC, PRV,
KRI/

individuálna

Administratíva

OPG,OP
OPG,OP,AOP

Príprava na
aktivity

KC, terén

celý deň

KC

dopoludni
a

OPG,OP,AOP

KC

dopoludni
a

dospelí
kl.

ZČ: Klub dospelých

skupinová

OP

KC

dopoludni dospelí
a 2hod.
kl.

PSD: Príprava na
školskú dochádzku

skupinová

OPG

KC

popoludní
2.hod
deti ZŠ

Odborná činnosť zameraná na
pomoc fyzickej osobe nachádzajúcej
sa v nepriaznivej životnej situácií.
Cieľom je znižovanie rizík
vyplývajúcich zo sociálneho
vylúčenia.
Vedenie dokumentácie pri výkone
sociálnej služby KC
Príprava materiálov na aktivity,
omaľovánky, pracovné listy,
farbičky, perá, ceruzky, kreatívne
potreby, pomôcky na šitie.
Zmysluplné trávenie voľného času,
zabezpečenie bezpečného priestoru
na trávenie voľného času, naučenie
pravidelnosti a trpezlivosti pri
rôznych tvorivých a športových
činnostiach, zlepšenie vzájomných
vzťahov medzi členmi komunity.
Cieľom je zvýšenie školskej
úspešnosti detí , opakovanie a
upevnenie učiva zo školy, s
prihliadnutím na budúce uplatnenie
v spoločnosti. Za odmenu majú
možnosť zahrať sa na PC, vymaľovať
obrázok.

Utorok
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Sociálne
poradenstvo
/ZKL, ŠPC, PRV,
KRI/

individuálna

Administratíva

OPG,OP

KC, terén

OPG,OP,AOP

KC

dospelí
celý deň
kl.
dopoludni
a

Odborná činnosť zameraná na
pomoc fyzickej osobe nachádzajúcej
sa v nepriaznivej životnej situácií.
Cieľom je znižovanie rizík
vyplývajúcich zo sociálneho
vylúčenia.
Vedenie dokumentácie pri výkone
sociálnej služby KC

ZČ: Klub dospelých

skupinová

OPG

KC

dopoludni dospelí
a 2hod.
kl.

PRE: Čistota v
domácnosti, čistota
v komunitnom
centre

skupinová

OP

KC

popoludní
2.hod
deti ZŠ

Príprava materiálov na aktivity,
omaľovánky, pracovné listy,
farbičky, perá, ceruzky, kreatívne
potreby, pomôcky na šitie.
Zmysluplné trávenie voľného času,
zabezpečenie bezpečného priestoru
na trávenie voľného času, naučenie
pravidelnosti a trpezlivosti pri
rôznych tvorivých a športových
činnostiach, zlepšenie vzájomných
vzťahov medzi členmi komunity.
Cieľom aktivity je pôsobiť na
upevňovanie návykov k udržiavaniu
poriadku v KC ako aj doma,
vzdelávanie a aktivizácia pred
vznikom nepriaznivých sociálnych
situácií.

dospelí
kl.

Odborná činnosť zameraná na
pomoc fyzickej osobe nachádzajúcej
sa v nepriaznivej životnej situácií.
Cieľom je znižovanie rizík
vyplývajúcich zo sociálneho
vylúčenia.

Príprava na
aktivity

OPG,OP,AOP

KC

dopoludni
a

Streda
Sociálne
poradenstvo
/ZKL, ŠPC, PRV,
KRI/

individuálna

OPG,OP

KC, terén

celý deň

KC

dopoludni
a

Administratíva

OPG,OP,AOP

Vedenie dokumentácie pri výkone
sociálnej služby KC

ZČ: Klub dospelých

skupinová

OP

KC

dopoludni dospelí
a 2hod.
kl.

ZČ: Hravé
popoludnie

skupinová

OPG

KC

popoludní
2.hod
deti ZŠ

Príprava materiálov na aktivity,
omaľovánky, pracovné listy,
farbičky, perá, ceruzky, kreatívne
potreby, pomôcky na šitie.
Zmysluplné trávenie voľného času,
zabezpečenie bezpečného priestoru
na trávenie voľného času, naučenie
pravidelnosti a trpezlivosti pri
rôznych tvorivých a športových
činnostiach, zlepšenie vzájomných
vzťahov medzi členmi komunity.
Cieľom aktivity je aktívne trávenie
voľného času, rozvoj pohybových
zručností, súťaživosti, férovosti,
spolupráce pri spoločných hrách,
budovanie vzájomných vzťahov v
priestoroch KC, alebo na dvore pri
KC.

dospelí
kl.

Odborná činnosť zameraná na
pomoc fyzickej osobe nachádzajúcej
sa v nepriaznivej životnej situácií.
Cieľom je znižovanie rizík
vyplývajúcich zo sociálneho
vylúčenia.

Príprava na
aktivity

OPG,OP,AOP

KC

dopoludni
a

Štvrtok
Sociálne
poradenstvo
/ZKL, ŠPC, PRV,
KRI/
Administratíva
Príprava na
aktivity

individuálna

OPG,OP

KC, terén

celý deň

OPG,OP,AOP

KC

dopoludni
a

Vedenie dokumentácie pri výkone
sociálnej služby KC

KC

dopoludni
a

Príprava materiálov na aktivity,
omaľovánky, pracovné listy,
farbičky, perá, ceruzky, kreatívne

OPG,OP,AOP
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potreby, pomôcky na šitie.

ZČ: Praktická žena

ZČ: tvorivé dielne

skupinová

skupinová

OPG

OP

KC

KC

dopoludni dospelí
a 2hod.
kl.

popoludní
2.hod
deti ZŠ

Cieľavedome, systematicky a v
tvorivej atmosfére pôsobiť
preventívne na elimináciu
sociálnych a zdravotných problémov
u dospelých klientov a ich detí.
Cieľom je rozvíjať tvorivosť a
trpezlivosť u detí, jemnú motoriku,
fantáziu a estetické cítenie pri
výrobe dekoračných predmetov,
obrázkov.

Piatok
Sociálne
poradenstvo
/ZKL, ŠPC, PRV,
KRI/

individuálna

OPG,OP

KC, terén

celý deň

KC

dopoludni
a

Administratíva

OPG,OP,AOP
Príprava na
aktivity

KR1: Komunitná
rehabilitácia

OPG,OP,AOP

skupinová

PSD: Príprava na
školskú dochádzku

skupinová

OP

OPG

KC

KC

KC

dospelí
kl.

Odborná činnosť zameraná na
pomoc fyzickej osobe nachádzajúcej
sa v nepriaznivej životnej
situácií.Cieľom je znižovanie rizík
vyplývajúcich zo sociálneho
vylúčenia.
Vedenie dokumentácie pri výkone
sociálnej služby KC

dopoludni
a

Príprava materiálov na aktivity,
omaľovánky, pracovné listy,
farbičky, perá, ceruzky, kreatívne
potreby, pomôcky na šitie.

dopoludni
a 2hod.

Cieľom je obnova alebo
znovunadobudnutie zručností pri
získaní zamestnania, rozvoj
pracovných schopností a zručností
pri starostlivosti o deti a rodinu.

dospelí

popoludní
2.hod
deti ZŠ

Realizovanie aktivity s cieľom
zvýšenia školskej úspešnosti detí a
mládeže a tým rozšírenia ich
možností na slobodný výber životnej
cesty a na budúce uplatnenie sa v
spoločnosti

Spracovala: Mgr. Marcela Vandžurová – odborný garant KC
Schválil:

PhDr. Jaroslav Dujava, starosta obce

V Pečovskej Novej Vsi, dňa 30.4.2021
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